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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020 

4º ANO – FUNDAMENTAL I  

 (9 anos de idade completos a até o mês de Março do ano em curso)  

 

Observação: Todo o material sugerido abaixo deverá fica na bolsa do aluno (a), para que este possa aprimorar os seus 

estudos.  

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 

 2 caixas de gizão de cera 

 2 caixa de lápis de cor com 12 cores (grande)  

 1 pincel nº 14 

 1 tesoura sem ponta (para os alunos canhotos, existe uma tesoura específica) 

 1 caderno de desenho (grande) 

 10 lápis grafite com borracha 

 1 Caderno de 10 ou 15 matérias  

 1escarcela simples  

 2 lapiseiras  

 5 canetas de tinta azul ou preta  

 1 Agenda Escolar (tamanho grande) 

 1 Cola branca  

 1 Cola bastão  

 2 Colas gliter ou colorida  

 

DICIONÁRIOS (Qualquer Editora) 

 

 Língua Portuguesa  

 Língua Espanhola  

 Língua Inglesa  

 

APOSTILA DIDÁTICA  
 

As apostilas a serem utilizadas durante todo o ano letivo, por todas as disciplinas do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais estarão 

disponíveis no seguinte endereço eletrônico: www.veracruzpb.com.br, a partir de fevereiro de 2020.  

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

 As aulas terão início no dia 27 de janeiro de 2020.  

 Todos os agasalhos, mochilas e materiais pessoais deverão ser marcados com o nome completo e nível legíveis, evitando assim 

extravios.  

 Somente às sextas-feiras serão permitidos brinquedos, que não possuam alto valor financeiro ou sentimental, para que não haja 

problemas em caso de perdas ou danos.  

 Não será permitida a entrada do aluno (a) sem o fardamento completo: camisa, calça, tênis preto, branco ou azul e meia branca.  

 As cores dos tênis podem ser: azul, preto ou branco, não será aceito nenhum outro tipo, nem tênis com detalhes de em outras 

cores.  

 NÃO faz parte do material escolar: telefone celular, rádio, máquina fotográfica, tablet, walkman, diskman, bip e revistas. (Não 

sendo permitido nas dependências do colégio, dessa forma não sendo responsabilidade da Escola em caso de perda, quebra ou 

desaparecimento). 
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